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Jednotnou zkoušku každý uchazeč může konat až 2x (podle podaných přihlášek). Celkové 

hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z Ma a Čj (tzn. do 

přijímacího řízení je započítáván lepší výsledek). Pozvánka k přijímacím zkouškám 

s informacemi bude uchazečům zaslána poštou na korespondenční adresu uvedenou na 

přihlášce. 

7. Uchazečům s českým nebo s cizím státním občanstvím, kteří získali vzdělání ve škole mimo 

území ČR, se při přijímacích zkouškách promíjí na jejich žádost, podle § 20 odst. 4 školského 

zákona, přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost se podává společně s přihláškou. 

Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Termín 

pohovoru je stanoven na 12. 4. 2022 pro uchazeče, kteří mají naši školu uvedenou v přihlášce 

na 1. místě a 13. 4. 2022 pro uchazeče, kteří mají naši školu uvedenou na 2. místě. V pohovoru 

uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Pohovor absolvuje před tříčlennou komisí 

jmenovanou ředitelem školy.  Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného 

hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů 

v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.  

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do čtyřletých oborů středního vzdělání musí mít dle 

§ 59 školského zákona splněnu povinnou školní docházku (dle § 36 školského zákona je školní 

docházka povinná po dobu devíti školních roků) nebo ukončeno základní vzdělání před 

splněním povinné školní docházky. Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením 

příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy 

po dobu devíti roků. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní 

docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak 

současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce 

slovenském). 

Vysvědčení uchazeče, který předložil zahraniční vysvědčení, bude přepočteno na klasifikaci 

stanovenou §3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. podle způsobu klasifikace konkrétní školy 

v zahraničí.  

Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky se dle § 108 

školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního 

vysvědčení v České republice. 

 

V případě přijetí ke vzdělávání je podle zákona č. 561/2004 Sb. §20 odst. 3 nezbytné nejpozději      

při zahájení vzdělávání doložit doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 
 

8. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 

hodnocení Centrem, nejdéle do 30. 4. 2022, na webových stránkách školy a na hlavním vstupu 

školy. Zveřejněním přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Od data zveřejnění 

se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat zápisový lístek. 

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě. Teprve po převzetí 

tohoto rozhodnutí je možné podat odvolání k řediteli školy. 

 

V Praze dne 14. 1. 2022                          Mgr. Jiří Bernát, v. r. 

             ředitel školy 


